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Анотація. В умовах трансформації національної економіки визначилися стійкі 

тенденції до досягнення економічної рівноваги як вкрай важливого чинника адаптації 

вітчизняної економічної системи, з одного боку, до стандартів розвитку 

європейського співтовариства, а з іншого – до інтеграції в міжнародні економічні 

відносини, де фактор рівноважного розвитку відіграє принципову роль в умовах 

конкурентної боротьби глобалізованого світового господарства. Ефективним 

інструментом опанування Україною рівноважного економічного розвитку є 

інноваційний тип відтворення з його невичерпним потенціалом впливу на динаміку 

трансформаційних зрушень. Інноваційний тип відтворення надає національній 

економіці можливість вийти на орбіту рівноважного розвитку завдяки широкому 

запровадженню інформаційно-комунікаційних технологій, мережевого простору 

виробництва та реалізації економічного продукту, інтеграції у транснаціональні 

структури, опанування інноваційними технологіями економічного прориву на стику 

наук.  

Ключові слова: економічна рівновага, інноваційний тип відтворення, інноваційна 

політика держави, регулювання економіки, трансформаційний процес.  

Summary. In the conditions of transformation of national economy proof tendencies 

were determined to the achievement of economic equilibrium as extremely important factor 

of adaptation of the home economic system from one side to the standards of development of 

european concord, and from other - to integration in international economic relations, where 

the factor of equilibrium development plays a fundamental role in the conditions of 

competitive activity of the globalized world economy. The effective instrument of capture of 

equilibrium economic development Ukraine is an innovative type of reproduction with his 

inexhaustible potential of influence on the dynamics of transformation changes. The 

innovative type of reproduction gives possibility to go into the orbit of equilibrium 

development due to the wide input of informatively-communication technologies, network 

space of production and realization of economic product, integration in transnational 

structures to the national economy, by the capture of economic breach innovative 

technologies on the joint of sciences. 

Key words: economic equilibrium, innovative type of reproduction, innovative politics 

of the state, adjusting of economy, transformation process. 

 

Постановка проблеми. Враховуючи сучасні тенденції несталості 

світової економіки, що все частіше охоплюють економічні відносини, 

привертає увагу досвід окремих країн та регіонів, здатних демонструвати 

досить високу стійкість до викликів економічних криз і періодів 

нестабільності. Економічна резистентність цих економічних суб’єктів 
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обумовлена досягненням ними та ефективною підтримкою економічної 

рівноваги. Оскільки зараз формується система глобальної координації 

економічною рівновагою на засадах інтеграції в систему міжнародних 

інститутів й організацій, то варто з’ясувати фактори, що забезпечать 

вітчизняній економіці врівноваження відтворювальних динамік, 

поступальність та незворотність дотримання обраних євростратегічних 

орієнтирів. Інтеграція теоретичних концепцій та практичних заходів 

реалізації соціально-економічного розвитку трансформаційної економіки 

України через механізми використання економічної рівноваги, як 

засвідчує світовий досвід, найбільш доречна за умов інноваційного типу 

відтворення, що суттєво поліпшує потенціал вітчизняного економічного 

поступу своєю універсальністю та унікальністю залученого 

інструментарію, прогресивністю щодо перспективних наслідків. 

Пріоритетом державної економічної політики має бути концентрація 

зусиль у переході до інноваційного типу відтворення економіки України, 

який би забезпечив врівноваженість, а відтак, сталість та прогнозованість 

економічної розбудови нашої країни як в поточний період, так і в її 

інтеграційних трансформаціях на перспективу.  

Aналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми врівноваженого 

розвитку економічних систем досліджувалися багатьма вченими ще в 

епоху зародження економічної науки, коли науковці намагалися дати 

відповідь щодо стійкості економічного розвитку при трансформації 

економік окремих держав від одного стану до іншого, при переході 

кількісних параметрів розвитку в якісні, при опануванні економічними 

устроями новими більш вдосконаленими технологічними способами 

виробництва тощо. Аналізуючи останні дослідження науковців, що 

зосереджують увагу на проблемах врівноваженого розвитку національних 

економік, їхньої трансформації до збалансованого поступу в умовах 

сучасних економічних відносин, варто відзначити роботи Бойка А.В. [1], 

Задорожного Г.В. [2], Кирилюка Н.В. [3], Лук’яненка Д.Г., Павловської 

О.Д. [4], Сазонця І.Л., Гладченко А.Ю. [5], Сороса Д. [6], Філіпенка А.С. 

[7], Штулер І.Ю. [8] та багатьох інших учених, що у своїх теоретичних 

напрацюваннях акцентували увагу на теоретичних та практичних аспектах 

досягнення економічної рівноваги, відзначали важливість цього процесу в 

досягненні економічних переваг та можливості протистояти дисбалансу 

розвитку. Серед загальних проблем рівноважного розвитку економік 

окремих країн недостатньо дослідженим є питання досягнення 

економічної рівноваги за рахунок інноваційного типу відтворення 

національної економіки, взаємовпливу та взаємообумовленості цих двох 

процесів в умовах інтеграції вітчизняної економіки до міжнародних 

економічних відносин в умовах загострення сучасних тенденцій 

конкурентної боротьби, економічного протистояння асоційованих систем і 

регіональних угрупувань.  
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Формулювання цілей наукової праці. У статті пропонується 

авторський погляд на реалізацію механізмів інноваційного типу 

відтворення вітчизняної економіки, що надають можливість забезпечити 

врівноважений економічний розвиток, а отже, сприяють прискореному та 

збалансованому поступу, мінімізуючи кризові та нестабільні явища в 

економічному житті країни, створюючи додаткові перспективи інтеграції 

до країн розвинутих ринкових відносин.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У період поширення 

глобальної економіки, яка зосереджена на інтернет-торгівлі, 

безперервному розподілі товарів і послуг, що мають інтернаціональний 

характер, економічна рівновага в національній економіці, стійкість до 

кризових етапів розвитку та нестабільності визначається ступенем 

інтеграції національної економічної системи до глобальної системи 

координації економічної рівноваги. Незалежно від стану забезпечення 

країни власними ресурсами, диспропорціями у сфері сукупного попиту та 

пропозиції, входження до глобальної системи координації економічної 

рівноваги за допомогою наднаціональних та міжнародних інституцій 

суттєво підвищує ефективність стабілізаційної політики, створює 

додаткові можливості сталого відтворення національної економіки. У 

вітчизняних реаліях, незважаючи на боротьбу із зовнішнім агресором, 

тобто додатковими складнощами у стабілізації економіки, держава 

намагається зберігати стійкість та відносну сталість за підтримки з боку 

міжнародної спільноти, що ділиться досвідом формування нових 

економічних відносин, заснованих на інноваційному типі відтворення 

економічної системи. Доцільність цього шляху обумовлена суттєвими 

перевагами, за яких спостерігається значна концентрація найбільш 

рентабельних видів бізнесу сучасного виміру з високою доданою вартістю 

в кінцевій ціні продукту, високотехнологічна структура національного 

виробництва товарів та послуг постіндустріального змісту, винесення за 

межі країни працемістких та ресурсоємних технологічних циклів 

виробництва, переважне зосередження на фінансово-управлінських 

потоках відтворення виробничих процесів, а відтак врівноваження 

економічного розвитку, гарантування стабілізації його складових 

параметрів [8, с.237].  

Сучасна ситуація світогосподарських відносин характеризується 

значним ступенем нестабільності як в геоекономічній площині, так і в 

інших системоутворюючих галузях господарства: перманентна глобальна 

продовольча напруженість, нестале забезпечення енергоносіями, які не 

здатні в довгостроковій перспективі забезпечити необхідний мінімум 

ресурсів розвитку, свідчать про наростання негативної динаміки і 

дисбалансів наявної парадигми соціально-економічного розвитку 

техногенного змісту. У зазначених умовах виняткового значення 

набувають дослідження стійкості сучасної соціально-економічної системи, 

«проте в першу чергу існує проблема трансформації самої квітесенції 
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сучасної парадигмальної моделі економічних відносин, а саме категорії 

рівноваги та її властивостей» [5, с. 7, 11]. Інноваційний тип відтворення 

економіки, що все більше стає фундаментом розбудови економічної 

потуги сучасних країн, їхніх перспектив на світовому ринку в умовах 

загострення міжнародної конкуренції надає суттєві переваги при 

координації економічної рівноваги, оскільки створює умови науково-

технологічного прогнозованого розвитку та надає необмежені 

перспективи використання міжнародних інструментів управління 

макроекономічними процесами в контексті суспільно-економічних 

трансформацій.  

Новітніми тенденціями у сфері забезпечення економічної рівноваги та 

збалансованого розвитку є аменсалістичні процеси, що пов’язані з 

пригніченням відтворення одних економічних систем іншими і 

формування нового світопорядку у розкладі та балансу міжнародних 

потенціалів [2, с. 402]. Утворення альянсів урівноваження економічного 

розвитку у зв’язку із широтою та багатоаспектністю сучасної економічної 

політики, її поліваріантністю як домінування, так і забезпечення 

збалансованого відтворення, надає додаткові перспективи протистояння 

аменсалістичним тенденціям та адаптації до нових умов господарювання. 

Система перебуває у стані рівноваги за умови, коли одні фактори впливу 

компенсуються іншими. Тут актуальним постає питання, які чинники в 

системі економічного відтворення є доречними в подоланні дисбалансу 

розвитку та у який спосіб їм вдається врівноважити сталість 

відтворювальних параметрів економічного поступу, залучаючи 

альтернативні важелі впливу для дотримання незворотності 

збалансованого стану. Як свідчить досвід рівноважно розвинутих країн, 

найефективнішим засобом протистояння дисбалансу економічного 

розвитку є інноваційний тип відтворення економічної системи через 

практичну невичерпність ресурсів та здатність утримувати збалансований 

стан параметрів економічної системи тривалий період. Оскільки сучасна 

економічна система – це сукупність інтересів глобальних суб’єктів, 

спрямованих на максимізацію власної корисності при мінімізації 

капітальних витрат, то економічна рівновага між ними тримається на 

узгодженні інтересів холдингових і конгломератних об’єднань, 

доповнених міждержавними та кластерними інституціями, які 

намагаються уникнути криз та нестабільності, формуючи набір нових 

правил та порядків економічної ефективності [3, с. 49]. Роль коаліцій у 

міжнародних економічних відносинах спрямована на виявлення не 

індивідуальних чи колективних уподобань окремих країн, скільки на 

вирішення внутрішньої гармонії і симетрії через досягнення координації 

та кооперації у вирішенні завдань спільного вибору до врівноваженого 

розвитку. Економічна рівновага як продукт глобальних процесів 

ґрунтується на забезпеченні збалансованого поступу світового 

господарства, похідними від якого є регіональна та національна 



 326 

економічна рівновага [4, с. 17]. На сьогодні взаємодія складників 

глобальної системи координації економічної рівноваги досить 

ускладнилася через відсутність цілісної системи забезпечення достатнього 

рівня результативності, про що свідчать світові економічні кризи та 

диспропорції на товарних та фінансових ринках. Розв’язанню цієї 

проблеми, на наш погляд, може сприяти такий системоутворювальний 

чинник як формування науково-технологічної бази суспільно-економічних 

відносин глобалізаційної епохи, а саме інноваційний тип відтворення, що 

здатний забезпечити координацію економічної рівноваги на різних рівнях. 

Врівноваження економічного розвитку через інноваційний тип 

відтворення досягається завдяки: по-перше, інформатизації розвитку та 

створенню телекомунікаційної інфраструктури, що об’єднує 

територіально розподілені інформаційні ресурси, а відтак, на новий рівень 

піднімаються наукові дослідження й розробки, якісно змінюються 

параметри економічного зростання; по-друге, інноваційний складник 

ставить вільний ринковий обмін в основу прояву соціальних відносин, 

абсолютно лібералізує економічне життя, звільнює капітал від контролю 

держави та суспільства; по-третє, суттєвому прискоренню валютно-

фінансових відносин та розмаїттю інструментарію їхнього використання; 

по-четверте, політичній інституціоналізації господарського розвитку, що 

виражається в розширенні кола економічних суб’єктів, на запити яких 

змушені реагувати уряди й міжнародні організації; по-п’яте, це 

транснаціоналізація світогосподарського розвитку, коли ТНК визначають 

обсяг виробництва товарів, послуг, знань, інформації, інтелектуального 

капіталу, глобального ринку робочої сили [7, с. 83, 84]. 

На сьогодні в Україні відбувається трансформація економічних 

відносин від індустріально-олігархічної системи до нової формації 

інноваційно відтворювального змісту. Процес цей обумовлений 

необхідністю адекватно реагувати на виклики, що постали зі стратегічним 

вибором – євроасоціацією вітчизняної економічної політики, намаганням 

адаптуватися до принципово нових вимог еколого-економічного розвитку 

з перспективою побудови економіки сталих параметрів відтворення, 

забезпеченням економічної рівноваги на основі кластерного підходу, де 

формуються стійкі конкурентні переваги національної економіки, за 

допомогою яких Україна здатна затвердити за собою окремі сегменти 

європейських та світових ринків. Варто зазначити, що система координації 

економічної рівноваги – це несталий процес, і вона постійно 

трансформується під впливом об’єктивних динамічних змін міжнародних 

економічних відносин: діяльністю транснаціональних фінансових 

організацій, транснаціональних корпорацій і регіональних інтеграційних 

угрупувань[1, с. 234, 237]. Транснаціоналізація господарських відносин 

суттєво зменшує проблему досягнення економічної рівноваги, корегуючи 

фінансову, інвестиційну та інші види інфраструктури і там самим 

інтегруючи країну до світового економічного простору, а отже, 
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спрощуючи процедуру реалізації економічної рівноваги. Трансформація 

інфраструктури створює сприятливі умови для забезпечення 

інноваційного типу відтворення через зниження витрат та зростання 

продуктивності праці, а також формування соціальної корпоративної 

відповідальності. Тому формування та підтримка механізмів реалізації 

політики рівноважного економічного розвитку української економіки 

обумовлює взаємовплив з інноваційним типом відтворення та 

уможливлює подальший прогрес інтеграції та широкого формату 

співпраці з європейськими і світовими структурами [6, с. 25]. Врахування 

розглянутих позицій щодо трансформації вітчизняної економіки до 

рівноважного стану розвитку із залученням інноваційного типу 

відтворення надасть переваги, суттєво прискорить та скоординує 

інтеграцію України в систему глобального економічного середовища, 

сприятиме досягненню економічної рівноваги, а відтак, створить 

позитивний резонанс для перезавантаження й оновлення національних 

економічних відносин у сучасному поступі до величі цивілізаційних 

економічних досягнень.  

Висновки. Отже, економічна рівновага – це динамічний розвиток, 

при якому співвідношення параметрів економічної системи набуває 

збалансованого характеру, за якого вона здатна як протистояти сучасним 

кризовим явищам та періодам нестабільності, так й інтегруватися з 

розвинутими економіками світового господарства з метою реалізації 

вітчизняної продукції на конкурентних сегментах ринку. Економічна 

рівновага на національному рівні, будучи похідною від процесів 

міжнародних економічних відносин, обумовлює економічно 

збалансований поступ до інтеграції параметрів вітчизняної економічної 

системи зі світовими та європейськими структурами та ефективну 

співпрацю з метою прискорення економічного поступу. Розроблення 

деталізованих сценаріїв та інструментів взаємодії України при інтеграції 

до європейської та світової спільноти з координації економічної рівноваги 

має стати предметом подальших всебічних наукових досліджень як в 

теоретичній, так і в практичній площині. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ  

 ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – НОВА ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ 

 
Анотація. У статті здійснено аналіз та оцінку стану вищої освіти в Україні. 

Розглянуті зміни організаційно-правової та фінансово-економічної моделі 

функціонування вищих навчальних закладів (ВНЗ). Пропонується система фінансових 

джерел забезпечення доступної освіти для всіх. Обґрунтовано необхідність 

упровадження ринкових інституцій в освіту (цільове кредитування, страхування 

освіти, обов‘язкове працевлаштування та ін.). Запропоновані нові критерії діяльності 

ВНЗ (кількість працевлаштованих, суми прибутку від впровадження НДР та ін.). 

Аргументовано актуальність реформування фінансової моделі надання освітніх 

послуг і визначено основні складники одного з варіантів такої нової моделі. 

Ключові слова: освітні послуги, передача знань, передача нових знань, 

отримання нових знань, освітньо-наукові корпорації, страхування освіти і подальшого 

працевлаштування, бізнес-інкубатори для випускників, кредитування освіти, 

самофінансування, бізнесове кредитування, онлайн-освіта, кредитне фінансування. 


