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В ТЕ О РІЇ ІН НО ВА ТИ КИ

Abstract. The scientific+methodological approaches to the role of technological develop-
ment in the formation of the socio+economic system of a society are considered
from the positions of the noospherical thinking. The influence of the techno-
logical mean of productions on the formation of a socially oriented economy is
demonstrated. 

По дії по чат ку XXI ст. вка зу ють на те, що виз на чаль ни ми чин ни ка ми роз вит ку
сус пільс тва ста ють рі вень роз вит ку люд сько го по тен ці а лу кра ї ни, якість інс ти ту ці о -
наль но го се ре до ви ща, ди на мі ка під ви щен ня якос ті жит тя та ство рен ня умов, що
спри я ють роз вит ку адап та цій них мож ли вос тей лю ди ни у швид ко мін ли во му сві ті.
То му в су час ній ме то до ло гії дос лід жень про це сів со ці аль но+ е ко но міч но го роз вит ку
особ ли во ак ту аль ни ми пос та ють проб ле ми сис тем но го со ці аль но го ана лі зу і уп рав -
лін ня, ре зуль та ти яких до во дять, що по лі ти ку со ці аль но+ е ко но міч но го роз вит ку 
со ці аль но орі єн то ва ної дер жа ви по вин ні виз на ча ти не еко но міч ні, а люд ські прі о ри -
те ти, чин ни ки, що фор му ють се ре до ви ще жит тє ді яль нос ті і роз ви ток люд сько го 
по тен ці а лу, а та кож но ві со ці аль ні кри те рії оцін ки роз вит ку на ці о наль ної еко но мі ки
й сус пільс тва. З цих по зи цій, пе ре о рі єн ту ван ня ці лей, прі о ри те тів і зав дань со ці аль -
но+ е ко но міч но го роз вит ку з мак ро е ко но міч них по каз ни ків роз вит ку на ці о наль ної і
ре гі о наль ної еко но мі ки на ці лі ак тив ної со ці аль ної по лі ти ки, прі о ри те ти со ці аль ної
сфе ри і роз вит ку люд сько го по тен ці а лу ста ло од ним із го лов них стра те гіч них век то -
рів роз вит ку ба га тьох кра їн сві ту. 

Сьо год ні ви рі шаль ним фак то ром со ці аль но го та еко но міч но го роз вит ку є вклад
на у ки, ін но ва цій та но вих тех но ло гій. Зав дя ки йо му пос тій но збіль шу ють ся об ся ги
ви роб ниц тва та різ но ма ніт тя про дук тів, то ва рів і пос луг. При цьо му ви ко рис то ву -
єть ся ве ли чез на кіль кість пер вин них ре сур сів та енер гії, зрос тає не га тив ний вплив
су час но го ви роб ниц тва і спо жи ван ня на нав ко лиш нє се ре до ви ще, збіль шу ють ся
вит ра ти на ути лі за цію ви роб ництв про дук тів та то ва рів, які за кін чи ли свій жит тє вий
цикл. Са ме тех но ло гії но вих по ко лінь орі єн то ва ні на на ро щен ня їх прог ре сив них пе -
ре ваг і ут ри ман ня впли ву не га тив них фак то рів со ці аль но+ е ко но міч но го роз вит ку в
за да них ме жах. Тех но ло гіч ний прог рес змі нив не тіль ки мас шта би і струк ту ру 
ви роб ниц тва в ін дус трі аль но роз ви ну тих кра ї нах, але й зро бив по міт ний гло баль ний
вплив на якість жит тя, вза є мо від но си ни лю дей між со бою і з нав ко лиш нім се ре до -
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ви щем. Знач них змін на бу ли зав дя ки по я ві но вих тех но ло гій охо ро на здо ров’я, 
ос ві та, ма со ва куль ту ра, ін дус трія доз віл ля, світ спор ту. Вод но час, по туж ний по тен -
ці ал но вих на у ко во+ тех ніч них до сяг нень да ле ко не зав жди ви ко рис то ву вав ся ви нят -
ко во на ко ристь людс тву. Заг ро за са моз ни щен ня ста ла нас тіль ки оче вид ною, що вик -
ли ка ла від по від ну ре ак цію у виг ля ді ба зис них тех но ло гіч них ін но ва цій, які 
но сять тех но ло гіч ний ха рак тер: ство рен ня но вих по ко лінь еко ло гіч но чис тих сис тем
ма шин, ма ло від ход них та без від ход них тех но ло гій, за со бів мо ні то рин гу за ста ном
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща і т. ін.

Дос від сві то во го гос по дарс тва ХІХ–ХХ ст. по ка зує, що ос но вою про ри вів в 
еко но міч но му роз вит ку, які вик ли ка ють ре во лю цій ні змі ни як спо со бу ви роб ниц тва
ма те рі аль них благ, так і за до во лен ня зрос та ю чих че рез но вов ве ден ня пот реб 
на се лен ня є тех но ло гіч ні ін но ва ції. А по ча ток ХХІ ст. ха рак те ри зу єть ся со ці аль но+
гу ма ні тар ни ми тран сфор ма ці я ми, які виз на ча ють па ра мет ри гло баль но го со ці аль но го
по ряд ку су час но го сві ту і зу мов ле ні ти ми тех но ло гіч ни ми зру шен ня ми, 
що роз по ча ли ся три де ся ти літ тя то му. В ос но ву да них про це сів ле жать прин ци пи 
но ос фер но го мис лен ня, роз роб ле ні на шим ве ли ким спів віт чиз ни ком В.І. Вер над ським.

По міт ний вклад у фор му ван ня кон цеп ції но ос фе ро ге не зи су [1] внес ли ук ра їн -
ські вче ні: від ро біт С. По до лин сько го, М. Ру ден ка до су час них на у ко вих здо бут ків 
І. Лу кі но ва, В.Я. Шев чу ка, С. До ро гун цо ва, В. Гей ця, Б. Да ни ли ши на, М. До ліш но го,
Б. Бур кін сько го, С. Ха річ ко ва та ін. У сфе рі впли ву тех но ло гіч но го фак то ра на со ці -
аль но+ е ко но міч ний роз ви ток зас лу го ву ють на ува гу дос лід жен ня Л.Г. Мель ни ка, 
ос нов ні по ло жен ня яко го по ля га ють у та ко му: 1) пос тін дус трі аль не сус пільс тво –
чер го ва ві ха ево лю цій но го роз вит ку при ро ди, де ін фор ма цій но гар мо ні зо ва на 
лю ди на за ра ху нок ін фор ма цій но+ о бу мов ле них за со бів ви роб ниц тва бу де за до воль -
ня ти осо бис ті пот ре би ін фор ма цій ної сис те ми лю ди ни “со ціо”; 2) ін фор ма цій на еко -
но мі ка на бу ває без пре це ден тних влас ти вос тей (ін фор ма цій ні пос лу ги, то вар че рез
Ін тер нет, їх ти ра жу ван ня без об ме жень у прос то рі і ча сі і т. ін.); 3) роз ви ток на но тех -
но ло гій, які за без пе чу ють скла дан ня го то вих ви ро бів без по се ред ньо з мо ле кул і 
ато мів. Од ним із прин ци пів гар мо ній но го роз вит ку сус пільс тва да ний ав тор вва жає
від тво рен ня мо ти вів со ці аль но+ е ко но міч но го роз вит ку і еко ло гі за ції еко но мі ки [2].
Зас лу го вує на ува гу ро бо та Є. Мар чу ка [3], де пред став ле но об’єк тив ний ана ліз 
су час них со ці аль но+ е ко но міч них умов Ук ра ї ни, особ ли вос тей гло ба лі за цій них про -
це сів та їх нас лід ків, по дан ня роз гор ну тої ха рак те рис ти ки го лов них фак то рів 
чет вер тої епо хи ци ві лі за ції – тех но ло гіч ної і, го лов не, – де таль не обґ рун ту ван ня
кон цеп ту аль них по ло жень ру ху Ук ра ї ни на ви пе ред жен ня – но вої стра те гії 
ре гі о наль ної по лі ти ки со ці аль но+ е ко но міч но го роз вит ку. Про те не роз кри ти ми є пи -
тан ня впли ву тех но ло гіч но го спо со бу ви роб ниц тва на со ці аль но+ е ко но міч ний роз -
ви ток еко но мі ки з по зи цій но ос фер но го мис лен ня. 

Ме тою здій сне но го дос лід жен ня бу ло уза галь ни ти те о ре ти ко+ ме то до ло гіч ні 
під хо ди вче них різ них га лу зей на у ки до виз на чен ня ро лі тех но ло гіч но го фак то ра
і тех но ло гіч них ін но ва цій у со ці аль но+ е ко но міч но му роз вит ку кра їн та вста но ви -
ти від по від ні за ко но мір нос ті і тен ден ції, які є важ ли вою скла до вою те о рії ін но ва -
ти ки.
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Ре зуль та ти дос лід жен ня. Рух іс то рії, вва жав Ар нольд Той нбі, виз на ча єть ся пов -
но тою й ін тен сив ніс тю від по ві дей сус пільс тва, йо го по лі тич ної елі ти на іс то рич ні
вик ли ки ча су. Ос тан ні, з од но го бо ку, по род жу ють сти му ли до зрос тан ня, а з ін шо го
бо ку – заг ро зи. Як що вик лик пов то рю єть ся зно ву і зно ву, але за ли ша єть ся без від по -
ві ді, то, на дум ку Той нбі, сус пільс тво втра чає твор чу си лу, жит тє ву енер гію, 
ре зуль та том чо го є над лом (кри за) ци ві лі за ції [4]. Цю дум ку про дов жує ро сій ський
вче ний з проб лем со ці аль но го уп рав лін ня в кон тек сті ста нов лен ня но вої ци ві лі за ції
та від по від ної їй уп рав лін ської па ра диг ми В. Іва нов: “Від по ві даль ність за це пок ла -
да єть ся на уп рав лін ський про фе сі о на лізм та со вість лі де рів, які са мі втра ча ють свій
енер ге тич ний і твор чий по тен ці ал і не доз во ля ють сус пільс тву в ці ло му, твор чо 
об да ро ва ним з но вої ге не ра ції знай ти твор чі си ли і жит тє ву енер гію” [5].

Про це си роз вит ку ци ві лі за ції про тя гом ос тан ніх де ся ти річ вка зу ють не ли ше на
стрім кий роз ви ток всіх сфер жит тє ді яль нос ті лю ди ни, але й на по я ву не ба че них 
ра ні ше за со бів ма со во го зни щен ня лю дей, уні каль ної за сво ї ми тех ніч ни ми па ра мет -
ра ми і руй нів ною си лою вій сько вої тех ні ки. Ви роб ни ча ді яль ність лю ди ни зав да ла і
про дов жує без пе рер вно зав да ва ти в ба га тьох ви пад ках не поп рав ної шко ди нав ко -
лиш ньо му се ре до ви щу, тва рин но му і рос лин но му сві то ві. Най гос трі шою проб ле мою
стає ути лі за ція ви роб ни чих від хо дів. Усе час ті ше в різ них кут ках пла не ти 
трап ля ють ся тех но ген ні ка тас тро фи з ве ли кою кіль кіс тю люд ських жертв. Тож се ред
особ ли во три вож них тен ден цій ос нов ни ми виз на но:

а) пла не тар ні змі ни, що від бу ва ють ся у при род но му се ре до ви щі (ско ро чен ня 
бі о ло гіч но го роз ма їт тя, по си лен ня “пар ни ко во го ефек ту” і, як нас лі док, змі на клі ма -
ту, вис на жен ня озо но во го ша ру, ско ро чен ня пло щі лі сів і дег ра да ція ґрун тів і т. ін.); 

б) різ ко зрос та ю ча ди фе рен ці а ція як між різ ни ми кра ї на ми, так і все ре ди ні ок ре -
мих кра їн, яка у по єд нан ні з бо роть бою за ре сур си приз во дить до по точ них ло каль -
них кон флік тів і ста но вить ви со ку заг ро зу гло баль но го пот ря сін ня;

в) стрім ке  зрос тан ня чи сель нос ті на се лен ня Зем лі при ско ро чен ні ре сур сних
мож ли вос тей пла не ти;

г) мар нот рат ний ре жим вит рат не по нов лю ва них при род них ре сур сів, нев ра ху -
ван ня в ді яль нос ті су час ни ків ін те ре сів май бут ніх по ко лінь лю дей [див. 5].

Та все ж, нез ва жа ю чи на та кий стан справ, у людс тва сьо год ні не має ін шої 
аль тер на ти ви, крім по даль шої ін тен си фі ка ції тех но ло гіч но го роз вит ку че рез ті ж са -
мі при чи ни: пос ту по ве ви чер пан ня на яв них при род них ре сур сів, зрос тан ня на ро до -
на се лен ня пла не ти й  еко ло гіч ні змі ни, що від бу ва ють ся. То му на пе ред ній план 
пос та ло зав дан ня виз на чен ня шля хів ста ло го со ці аль но+ е ко но міч но го роз вит ку на
ос но ві більш ши ро ко го зас то су ван ня но вих до сяг нень на у ки і тех ні ки та спіль них зу -
силь усіх кра їн сві ту в цьо му нап ря мі. У по шу ках стій ко го сце на рію роз вит ку 
май бут ньо го вче ні при хо дять до кон цеп ції, клю чо ви ми тер мі на ми якої є “пос тін дус -
трі аль на ци ві лі за ція”, “ін фор ма цій не сус пільс тво”, “пос те ко но міч не сус пільс тво”,
“аль тер на тив на ци ві лі за ція”, “комп’ютер на ре во лю ція”, “ін те лек ту аль на пра ця”,
“твор ча ді яль ність”. Дос лід жен ню да них проб лем прис вя че ні ро бо ти О. Тоф фле ра,
Д. Бел ла, М. Пос те ра, П. Кен не ді, Л. Абал кі на, Л. Лєс ко ва, В. Іно зем це ва та ін.  
Де я кі з них на го ло шу ють на на яв ність сис тем них про ти річ при здій снен ні пе ре хід -
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них про це сів до пос тін дус трі аль ної ци ві лі за ції. Зок ре ма, ін фор ма ти за ція пра ці ве де
до руй на ції ста рих струк тур ін дус трі аль но го ви роб ниц тва. Ро бо та вдо ма, до якої,
нап рик лад у США, пе рей шли вже де кіль ка де сят ків міль йо нів чо ло вік, ви ма гає іс -
тот но го пе рег ля ду ба га тьох еле мен тів стій ко го фун кці о ну ван ня со ці аль но го ор га ніз -
му – проф спі лок, со ці аль но го стра ху ван ня, ко лек тив них до го во рів, ви мог тру до вої
дис цип лі ни, охо ро ни пра ці та ін. Ін фор ма ти за ція ви роб ниц тва знач но під си лює ди -
фе рен ці а цію ви дів ін те лек ту аль ної пра ці: од ні зай ма ють ся ви со кою твор чіс тю, 
ін ші на тис ка ють кла ві ші на ком пю те рах. Рвуть ся зв’яз ки між людь ми, пра ців ник пе -
рет во рю єть ся на пус тель ни ка, що одер жує мож ли вість за до воль ня ти пот ре би, 
не ви хо дя чи за по ріг влас но го бу дин ку. Вір ту аль на  комп’ютер на ре аль ність пос ту -
по во ви тіс няє із сві до мос ті об ра зи нав ко лиш ньо го сві ту [6]. 

На у ко ві ви то ки вка за них по дій слід шу ка ти в те о рі ях со ці аль них змін. Зок ре ма,
ево лю ці о ніст ським за сво єю сут ніс тю є  під хід при біч ни ків те о рій ін дус трі аль но го і
пос тін дус трі аль но го сус пільс тва. Ос но ву со ці аль них змін во ни вба ча ють у якіс них
зру шен нях в на у ці, тех ні ці, са мо му ха рак те рі ма те рі аль но го ви роб ниц тва, у со ці аль -
ній струк ту рі, рів ні знань. Са ме в рам ках со ці аль но го ево лю ці о ніз му ви ник ли те о рії,
що пос та ви ли за ме ту ві доб ра зи ти пос ту паль ний рух сус пільс тва на ос но ві по рів нян -
ня йо го ми ну ло го і ни ніш ньо го ста нів. Так, на ос но ві про тис тав лен ня тра ди цій но го і
су час но го сус пільств сфор му ва ла ся те о рія ін дус трі аль но го сус пільс тва, сфор му льо -
ва на у двох ва рі ан тах фран цузь ким со ці о ло гом Р. Аро ном у лек ці ях, про чи та них у
Сор бо ні в 1956–1959 рр., і аме ри кан ським еко но міс том та по лі то ло гом У. Рос тоу в
ро бо ті “Ста дії еко но міч но го зрос тан ня” (1960 р.). Ця те о рія опи сує пос ту паль ний
роз ви ток сус пільс тва як пе ре хід від від ста ло го аг рар но го “тра ди цій но го” сус пільс -
тва, у яко му па нує на ту раль не гос по дарс тво і ста но ва іє рар хія, до пе ре до во го, 
про мис ло во роз ви ну то го, “ін дус трі аль но го” сус пільс тва. Для ін дус трі аль но го сус -
пільс тва ха рак тер ни ми є а) роз ви ну та і склад на сис те ма по ді лу пра ці в сус пільс тві в
ці ло му за силь ної йо го спе ці а лі за ції в кон крет них сфе рах ви роб ниц тва і уп рав лін ня;
б) ма со ве ви роб ниц тво то ва рів на ши ро кий ри нок; в) ме ха ні за ція й ав то ма ти за ція
ви роб ниц тва і уп рав лін ня; г) на у ко во+ тех ніч на ре во лю ція [7]. Нас лід ком цих 
про це сів є по туж ний роз ви ток за со бів тран спор ту і ко му ні ка цій, ви со кий сту пінь
мо біль нос ті й ур ба ні за ції, якіс ні зру шен ня в струк ту рах на ці о наль но го спо жи ван ня.
Ос нов ні ха рак те рис ти ки ве ли кої про мис ло вос ті обу мов лю ють фор му по ве дін ки не
тіль ки у сфе рі ор га ні за ції та уп рав лін ня ви роб ниц твом, але й у всіх ін ших сфе рах
гро мад сько го жит тя.

У 1970+х рр. з’яв ля єть ся і те о рія “пос тін дус трі аль но го сус пільс тва”. Най більш 
ві до мі її пред став ни ки – аме ри кан ські со ці о ло ги і по лі то ло ги Д. Белл, 3. Бже зин -
ський, О. Тоф флер, а та кож фран цузь кі со ці о ло ги і по лі то ло ги А. Ту рен і 
Ж. Фу рас тьє. Да на те о рія ствер джує, що сус пільс тво у сво є му пос ту паль но му роз -
вит ку про хо дить три ос нов ні ста дії: а) до ін дус трі аль ну (аг рар ну), б) ін дус трі аль ну,
в) пос тін дус трі аль ну. На пер шій ста дії пе ре ва жає пер вин на ста дія еко но міч ної ді -
яль нос ті – сіль ське гос по дарс тво, на дру гій – про мис ло вість, на тре тій – сфе ра пос -
луг. Ос нов не зав дан ня ос тан ньої ста дії – ін ди ві ду а лі за ція ви роб ниц тва і спо жи ван -
ня. На у ков ці від зна ча ють, що як що го лов ною ме тою до ін дус трі аль но го сус пільс тва
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вис ту па ла вла да, у ін дус трі аль но му – гро ші, то в пос тін дус трі аль но му – знан ня. 
Во ло дін ня знан ня ми – го лов ний, прес тиж ний чин ник. Кож ній із цих ста дій сус піль -
но+ іс то рич но го роз вит ку влас ти ві особ ли ві фор ми со ці аль ної ор га ні за ції, зок ре ма, в
аг рар но му сус пільс тві – це цер ква й ар мія; в ін дус трі аль но му – це ко о пе ра ція, у пос -
тін дус трі аль но му – уні вер си те ти. У хо ді іс то рич но го роз вит ку іс тот но змі ню єть ся і
со ці аль на струк ту ра. 

Те о рії ін дус трі аль но го і пос тін дус трі аль но го сус пільс тва ви пи су ють пос лі дов не
про ход жен ня виз на че них ста дій сус піль но+ іс то рич но го роз вит ку на ос но ві тех ніч -
них і тех но ло гіч них но вов ве день у по єд нан ні з різ ни ми пси хо ло гіч ни ми мо ти ва ми 
ді яль нос ті. Це на ці о на лізм, дух під при єм ниц тва, кон ку рен ція, пев на ети ка, осо бис ті
ам бі ції під при єм ців і по лі тич них ді я чів і т. ін. (рис. 1). Тех ніч ні і тех но ло гіч ні пе ре -
во ро ти не ми ну че тяг нуть за со бою пе ре во ро ти в ін ших сфе рах сус піль но го жит тя,
але во ни не обов’яз ко во суп ро вод жу ють ся ве ли ко мас штаб ни ми со ці аль ни ми кон -
флік та ми і тим біль ше со ці аль ни ми ре во лю ці я ми. Здій сню ю чи роз ра хун ки для сві -
ту в ці ло му, Фор рес тер і Ме до уз дій шли вис нов ку, що про ти річ чя між об ме же ніс тю
зем них ре сур сів, зок ре ма  об ме же ніс тю при дат них для сіль сько го гос по дарс тва площ
і  зрос та ю чи ми тем па ми спо жи ван ня у зв’яз ку із зрос тан ням кіль кос ті на се лен ня,
мо жуть приз вес ти в се ре ди ні XXI ст. до гло баль ної кри зи: еко ло гіч ної, 
де мог ра фіч ної, вис на жен ня при род них ре сур сів і за не па ду ви роб ниц тва. Во ни 
зап ро по ну ва ли не гай но при пи ни ти збіль шен ня чи сель нос ті на се лен ня Зем лі, об ме жи -
ти про мис ло ве ви роб ниц тво, змен ши ти приб лиз но в 100 ра зів спо жи ван ня ре сур сів
Зем лі [8]. Про те на у кою до ве де но, що пе ре ван та жен ня бі ос фе ри є нас лід ком неви со -
кої на род жу ва нос ті, тех но ген ної пе ре на си че нос ті, а, на сам пе ред, низь кої куль ту ри
ви ко рис тан ня ре сур сів пла не ти, при мі тив них ме то дів гос по да рю ван ня й уп рав лін ня
з бо ку тих суб’єк тів, що, влас не ка жу чи, пе рес лі ду ють свої низь кі ін те ре си і не в 
змо зі зро зу мі ти, що на цих сте ре о ти пах мис лен ня й уп рав лін ської ді яль нос ті 
пла не та Зем ля ви жи ти не мо же. “Під виг ля дом емо цій но го оп ти міз му не га тив на
кон вер ген ція, влас не ка жу чи, вип рав дує без меж не зни жен ня на род жу ва нос ті і 
збіль шен ня смер тнос ті, за хоп лен ня си ро вин них рин ків і рин ків пра ці, прог ра мує
тех ніч ну й ін фор ма цій ну від ста лість ба га тьох кра їн і кон ти нен тів” [див. 5].

Ево лю ці о ніст ські і ре во лю ці о ніст ські те о рії сус пільс тва, со ці аль них змін, 
зас но ва ні на ідеї сус піль но+ іс то рич но го прог ре су, ствер джу ють мож ли вість, на віть
не від во рот ність пос ту паль но го роз вит ку сус пільс тва, що ха рак те ри зу єть ся пе ре хо -
дом від ниж чо го до ви що го, від менш дос ко на ло го до більш дос ко на ло го. В од но му
ви пад ку кри те рі єм сус піль но го прог ре су про го ло шу єть ся уск лад нен ня со ці аль ної
ор га ні за ції сус пільс тва (Г. Спен сер), в ін шо му – змі ни в сис те мі со ці аль них зв’яз ків
і ти пі ре гу ля ції сус піль них від но син (Е. Тен ніс), у тре тьо му – змі ни в ха рак те рі 
ви роб ниц тва й сту пінь ово ло дін ня сус пільс твом сти хій ни ми си ла ми при ро ди, що
ви ра жа єть ся в зрос тан ні про дук тив нос ті пра ці і сту пе ня звіль нен ня лю дей з+під гні -
ту сти хій них сил сус піль но го роз вит ку (К. Маркс). Фун да тор ідеї пос тін дус трі аль -
но го сус пільс тва Д. Белл ви ді ляє но ва ції, що ле жать в ос но ві тре тьої тех но ло гіч ної
ре во лю ції: за мі на ме ха ніч них, елек трич них і елек тро ме ха ніч них сис тем на елек трон -
ні; мі ні а тю ри за ція еле мен тів, від крит тя тран зис то рів, що по рів ню єть ся з від крит тям
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Рис. 1. Ді аг ра ма де ся ти ста дій роз вит ку сус пільс тва
Дже ре ло: Кад зу ма Та те и си. Веч ный дух пред при ни ма тельс тва. – К.: Ук рин тур,

1992. – 204 с. – С.177.
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енер гії па ри; пе рет во рен ня ін фор ма ції в циф ро ву фор му; прог рам не за без пе чен ня,
що на дає мож ли вість ко рис ту ва чу комп’юте ра швид ко розв’язу ва ти різ ні зав дан ня;
фо то ні ка – клю чо ва тех но ло гія тран спор ту ван ня у над чис то му склі або оп тич но му
во лок ні ве ли ких об ся гів циф ро вих да них за до по мо гою ла зе ра.  Та ким чи ном, 
пос тін дус трі аль не сус пільс тво – це “но вий прин цип со ці аль но+ тех но ло гіч ної ор га ні -
за ції і но вий спо сіб жит тя, що ви тіс няє ін дус трі аль ну сис те му” [9] з та ки ми ха рак -
тер ни ми ри са ми: гу ма ні за ція тех но ло гіч но го прог ре су, йо го струк ту ри, спря мо ва ність 
ін те лек ту аль них та ін же нер них сил, від крит тів, ви на хо дів та ін но ва цій, перш за все,
на за до во лен ня пот реб лю ди ни в еко ло гіч но чис то му хар чу ван ні, бо роть бу з хво ро -
ба ми та зміц нен ня здо ров’я, під ви щен ня рів ня куль тур них над бань в усьо му різ но -
ма ніт ті; еко ло гі за ція тех но ло гіч но го прог ре су, зас во єн ня і по ши рен ня прин ци по во но -
вих без від ход них тех но ло гій, по нов лю ва них дже рел енер гії, за со бів мо ні то рин гу
нав ко лиш ньо го се ре до ви ща, що доз во лить спо чат ку змен ши ти тем пи зрос тан ня спо -
жи ван ня при род них ре сур сів і ви ки дів у нав ко лиш нє се ре до ви ще, а по тім і 
аб со лют но їх ско ро ти ти; гло ба лі за ція на у ко воF тех ніч но го пе ре во ро ту, швид ке по ши -
рен ня йо го до сяг нень по всіх кра ї нах для ско ро чен ня тех но ло гіч но го та еко но міч но -
го роз ри ву між ни ми [10].

Б. Ку зик се ред ос нов них ас пек тів гло ба лі за ції на зи ває тех но ло гіч ний і пов’язує
йо го з тим, що розв’язан ня гло баль них про ти річ не мож ли ве на ос но ві ін дус трі аль но -
го тех но ло гіч но го спо со бу ви роб ниц тва, орі єн то ва но го на си ро вин ний ре сурс і 
руй ну ван ня нав ко лиш ньо го се ре до ви ща. Пос тін дус трі аль ний гу ма ніс тич но+ -
ноосфер ний тех но ло гіч ний спо сіб ви роб ниц тва сфор му єть ся ли ше на ос но ві ба зис -
них тех но ло гіч них ін но ва цій. Та ким чи ном, не о лі бе раль ній мо де лі гло ба лі за ції 
про ти с тав ляєть ся по ляр на гу ма ніс тич ноQ но ос фер на мо дель, яка спи ра єть ся на
прин ци по во но вий під хід до зміс ту, тен ден ці й роз вит ку і нас лід ків гло ба лі за ції та 
ста нов лен ня пос тін дус трі аль ної ци ві лі за ції, що по род жує епо халь ні і ба зис ні ін но ва -
ції. За да ною мо дел лю на леж ність ті єї чи ін шої кра ї ни до ти пу сус пільс тва, сві то вої
ци ві лі за ції ви мі рю єть ся не тіль ки її ба гатс твом, рів нем еко но міч но го та тех но ло гіч -
но го роз вит ку, скіль ки ха рак те ром со ці аль но+ е ко но міч но го уст рою, 
скла дом со ці о куль тур них цін нос тей. В ос но ві да ної мо де лі – кон цеп ція гу ма ніс тич -
но+ но ос фер но го пос тін дус трі аль но го сус пільс тва, в цен трі яко го – прис той не ста но -
ви ще і рі вень жит тя лю ди ни, ра ці о наль на ево лю ція при ро ди та сус пільс тва [11]. 
Епо халь ною ін но ва ці єю пер шої по ло ви ни ХХІ ст. стає пе ред ба че на Пи ти ри мом Со -
ро кі ним тран сфор ма ція  чут тє во го со ці о куль тур но го та іде а ці о наль но го (над чут тє -
во го) уст ро їв в ін тег раль ний уст рій [12], од ні єю із ха рак тер них рис яко го є на у ко ве
та ес те тич не сприй нят тя сві ту, що до пов ню ють од не од но го, до по ма га ю чи зро зу мі ти
гли бин ні за ко ни роз вит ку і гар мо ні за ції нав ко лиш ньо го се ре до ви ща. Від тво рю єть ся
зна чен ня куль ту ри, яка сприй має на ко пи че ну по пе ред ні ми по ко лін ня ми куль тур ну
спад щи ну у її на ці о наль но му,  ет ніч но му та куль тур но му різ но ма ніт ті.

На дум ку ві до мо го ук ра їн сько го вче но го О. Бі ло ру са [13], пер ша ста дія 
пос тін дус трі а ліз му – гло ба лізм – не за пез пе чує пов ної сво бо ди, бо має ін ші то таль ні
еко но міч ні ін те ре си. Не за леж ність мо же да ти ли ше ви ща – но ос фер на ста дія роз вит -
ку ци ві лі за ції. “Но ос фе ризм – це май бут нє гло баль не сус пільс тво, де па ну ють не 
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еко но міч ні ін те ре си, а люд ський ро зум і ко лек тив ний ін те лект. Як що ін дус трі аль не
(бур жу аз не) сус пільс тво “вис ту пає вик люч но в еко но міч но му вбран ні, йо го фун да -
мен таль ні ри си і йо го по вер хо ві оз на ки зіт ка ні з еко но міч но го ма те рі а лу” [14], то
пос тін дус трі а лізм пос ту по во змі нює еко но міч ні й не е ко но міч ні про пор ції на ко -
ристь ос тан ніх. Це від бу ва єть ся че рез тран сфор ма цію струк ту ри еко но мі ки в нап ря -
мі та ін те ре сах не ма те рі аль ної сфе ри. Гло баль на пос тін дус трі аль на еко но мі ка з па -
ну ван ням гло баль них кор по ра цій під ри ває то вар не ви роб ниц тво, об мін і вар тість,
але не усу ває їх. 

Но ос фе ра – сфе ра ро зу му, що, зрос та ю чи, впли ває на при род ні про це си, які здій -
сню ють ся в бі ос фе рі, на її ево лю цію. Од нак у са ме по нят тя “но ос фе ра” вкла да єть ся
різ на сут ність, бо ж різ ні дум ки що до ньо го вис лов лю вав і В.І. Вер над ський. 
Зок ре ма, в од них ро бо тах він ствер джує: “В пос лед ние ты ся че ле тия наб лю да ет ся ин -
тен сив ный рост вли я ния од но го ви до во го жи во го ве щес тва – ци ви ли зо ва но го че ло -
ве чес тва – на из ме не ние би ос фе ры. Под вли я ни ем на уч ной мыс ли и че ло ве чес ко го
тру да би ос фе ра пе ре хо дит в но вое сос то я ние – в но ос фе ру. Че ло ве чес тво за ко но мер -
ным дви же ни ем, длив шим ся мил ли он+ дру гой лет, от хо дит от дру гих жи вых ор га -
низ мов как но вая не бы ва лая ге о ло ги чес кая си ла… Про цесс эво лю ции би ос фе ры, пе -
ре ход ее в но ос фе ру яв но про яв ля ет ус ко ре ние тем па ге о ло ги чес ких про цес сов… 
в те че ние нес коль ких ты сяч лет в свя зи с рос том на уч ной мыс ли и со ци аль ной де я -
тель нос ти че ло ве чес тва “ [15, с. 20–21, 23]. 

Да ю чи тлу ма чен ня сут нос ті со ці аль ної ре во лю ції, В.І. Вер над ський ще на по чат -
ку XX сто літ тя ствер джу вав: “Про тя гом сто літь бі ос фе ра не од но ра зо во пе ре хо ди ла
в но вий ево лю цій ний стан. У ній ви ни ка ли но ві ге о ло гіч ні про я ви, яких ра ніш не 
бу ло. Це пе ре жи ва є мо ми й за раз, за ос тан ні 10–20 ти сяч ро ків, ко ли лю ди на, ви ро -
бив ши в со ці аль но му се ре до ви щі на у ко ву дум ку, ство рює в бі ос фе рі но ву ге о ло гіч ну
си лу. Бі ос фе ра пе рей шла або, вір ні ше, пе ре хо дить у но вий ево лю цій ний стан – у но -
ос фе ру, пе ре роб ля єть ся на у ко вою дум кою со ці аль но го людс тва” [16]. Але як що на
по чат ку XX сто літ тя пе рет во рен ня бі ос фе ри в но ос фе ру (сфе ру ро зу му) виг ля да ло
як нез во рот на тен ден ція, пов’яза на із со ці аль ною ді яль ніс тю людс тва, що уск лад ню -
єть ся, і зрос тан ням ро лі  на у ко вої дум ки, то нап ри кін ці XX і по чат ку XXI сто літь во -
на пе рет во ри ла ся на ос нов ну за ко но мір ність ви жи ван ня і по даль шо го роз вит ку
людс тва. Са ме під по туж ним впли вом со ці аль ної ре во лю ції, яка, у свою чер гу, 
ста ла нас лід ком на у ко во+ тех ніч ної і ін фор ма цій ної ре во лю цій, сьо год ні здій сню ють -
ся ви рі шаль ні і сис тем ні змі ни у сфе рі уп рав лін ня, йо го те о рії і прак ти ки. Сут ність
ці єї ре во лю ції, на дум ку на у ков ців, по ля гає в то му, що до ко рін но змі ню єть ся век тор
сус піль но го роз вит ку: від спо жив чо го, спон тан но го ви ко рис тан ня ре сур сів пла не ти
Зем ля, нев трим ної екс плу а та ції її надр, при род них і ви роб ни чих ре сур сів – до 
до ціль ної вит ра ти її жит тє вих сил на ос но ві ко лек тив но го ін те лек ту – сві то вої на у -
ки, твор чо го са мо роз вит ку як усіх зем лян, так і кож ної осо бис тос ті, їх ду хов нос ті.

В.І. Вер над ський обґ рун ту вав, що па ра диг ма спон тан ної по ве дін ки людс тва, 
тоб то шлях від од них по ми лок до ін ших, зле тів і пот ря сінь на ос но ві ам бі цій, на ці о -
наль но го его їз му або про фе сій но го не уц тва в уп рав лін ні сус піль ни ми і при род ни ми
про це са ми, се бе ви чер па ла. Лю ди на під ня ла ся у сво є му роз вит ку ви ще всьо го жи во -
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го на пла не ті Зем ля, але до сі не ус ві до ми ла свою від по ві даль ність за збе ре жен ня
нав ко лиш ньої її бі ос фе ри й збе ре жен ня люд сько го ро ду. Тим ча сом по дії кін ця XX і
по чат ку XXI ст. по ка зу ють, що сти хій на рів но ва га між со ці аль ним се ре до ви щем і бі -
ос фе рою стає зов сім не мож ли вою. Під впли вом на у ко во+ тех ніч ної ре во лю ції спо жи -
ваць ка на лаш то ва ність сві ту не ми ну че ве де до еко ло гіч ної ка тас тро фи, близь кість
якої стає го лов ним вик ли ком XXI сто літ тя. У та кій си ту а ції важ ли во зро зу мі ти, що
на у ко во+ тех ніч на і нас туп ні за нею ін фор ма цій на й уп рав лін ська ре во лю ції не 
тіль ки за гос три ли пи тан ня не об хід нос ті ви бо ру, але й під го ту ва ли умо ви для йо го
не гай но го здій снен ня, більш чіт ко виз на чи ли кон ту ри но вої ци ві лі за ції і тех но ло гії
її ста нов лен ня та роз гор тан ня. Сьо год ні прак тич но до ве де но, що на у ко ва дум ка, 
кот ра ствер джує на у ко во+ тех ніч ну ре во лю цію як ос нов ну про дук тив ну ба зу, мо же
мі ні мі зу ва ти згуб ні нас лід ки рап то вих ка так ліз мів і пот ря сінь на ос но ві ос мис лен ня
ви хід них да них дос ві ду ре аль ної оцін ки проб лем ної си ту а ції, прог ноз них ін но ва цій -
них ме то дів уп рав лін ня.

Зв’язок між при ро доз бе рі га ю чи ми ін но ва ці я ми та ін но ва ці я ми тех но ло гіч ни ми і
со ці о куль тур ни ми під крес лю вав М. Мой сє єв: “Ди а лек ти ка на шей жиз ни та ко ва: 
из+ за раз ви тия тех ни чес ких нов шеств мы ока за лись на краю про пас ти, но без них мы
не смо жем пе ре ки нуть мост в бу ду щее и отой ти от края про пас ти – в этом про ти во -
ре чи вость ант ро по ге не за. Тех ни чес кое раз ви тие аб со лют но не об хо ди мо, но его 
не дос та точ но: иной дол жна стать ци ви ли за ция. Иным – ду хов ный мир че ло ве ка, 
его пот реб нос ти, его мен таль ность” [17]. На йо го дум ку, но ос фе ра не стіль ки стан 
бі ос фе ри, скіль ки епо ха, ко ли люд ський ро зум бу де здат ним виз на ча ти умо ви, не об -
хід ні для за без пе чен ня ко е во лю ції при ро ди та сус пільс тва. Не об хід ні для цьо го умо -
ви М. Мой сє єв виз на чив як “еко ло гіч ний ім пе ра тив”, що оз на чає ме жу при пус ти мої
ак тив нос ті лю ди ни.

Ав то ри заз на че них ви ще те о рій не од но ра зо во під крес лю ва ли, що ХХІ ст. пе ред -
ба чає роз гля да ти еко но міч ну на у ку не ли ше як со ці аль но+ е ко но міч ну те о рію про 
ви роб ниц тво то ва ру та при бут ку в умо вах об ме же них ре сур сів, але й оці ню ва ти
ефек тив ність дер жа ви за тра ди цій ни ми тех ні ко+ е ко но міч ни ми та со ці аль но+ е ко но -
міч ни ми по каз ни ка ми. На дум ку бі ло русь ких ав то рів [18], як що не має ви пе ред жаль -
но го на ко пи чен ня в не ма те рі аль ній сфе рі, особ ли во в са мій лю ди ні, її ро зу мі, 
знан нях, на у ці, ос ві ті, куль ту рі, не мож на спо ді ва ти ся на зрос тан ня ВВП, під ви щен -
ня ефек тив нос ті в ма те рі аль но му та не ма те рі аль но му ви роб ниц тві. В цьо му сут ність
но ос фер ної еко но мі ки, яку ав тор трак тує як “ро зум ний за сіб сус піль но го від тво рен ня
то ва рів, ро біт та пос луг на ос но ві вдос ко на лен ня сис те ми кор по ра тив них ін но ва цій -
них ви роб ни чих від но син та пе ре важ но пос тін дус трі аль них про дук тив них сил з 
від по від ни ми кри те рі я ми ефек тив нос ті: роз вит ком осо бис тос ті лю ди ни, збе ре жен -
ням при ро ди для май бут ніх по ко лінь, стій ким зрос тан ням ВВП і йо го ро зум ним роз -
по ді лом між від нос но ба га ти ми та від нос но бід ни ми чле на ми сус пільс тва та із 
мак си маль ною зай ня тіс тю пра цез дат но го на се лен ня в со ці аль но орі єн то ва ній мак -
рос трук тур ній еко но мі ці” (див. 18, с. 16–17). В ос но ву те о рії роз вит ку еко но мі ки і 
со ці аль ної по лі ти ки пок ла де но сис тем не ви ко рис тан ня трьох ос нов них фун да мен -
таль них со ці аль но+ е ко но міч них те о рій ци ві лі за цій но го роз вит ку людс тва: но ос фер -
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ної те о рії (прі о ри тет ний роз ви ток ро зу му лю ди ни та ін но ва цій ної ді яль нос ті), 
не о мар ксист ської те о рії (роз ви ток на у ки як го лов ної про дук тив ної си ли, яка, ви ко -
рис то ву ю чи різ ні фор ми влас нос ті, за без пе чить стій ке зрос тан ня ВВП – зно ву 
ство ре ної вар тос ті на ос но ві струк тур но го прин ци пу “зо ло то го пе ре ти ну”); не о кейн -
сі ан ської те о рії з її уя ва ми про силь ну та ефек тив ну роль дер жа ви в сус піль но му від -
тво рен ні сис те ми При ро да– Лю ди на– Сус пільс тво з мак си маль ною зай ня тіс тю пра -
цез дат но го на се лен ня.

Го лов на особ ли вість сис те ми гло ба ліз му [див. 13], яка ба зу єть ся на но во му 
ін фор ма цій но+ ін те лек ту аль но му спо со бі ви роб ниц тва, по ля гає в то му, що рух ка пі -
та лів є гло баль ним і здій сню єть ся “зі швид кіс тю світ ла”. То му на ета пі гло ба ліз му
впер ше сти ка ють ся в ча сі і ста ють ін тег ро ва ни ми ін фор ма цій на (тех но ло гіч на) й
еко но міч на ре во лю ції, які під си лю ють од на од ну, зли ва ю чись у єди ну гло баль ну 
ре во лю цію су час нос ті. Як що ра ні ше ін дус трі аль ні тех но ло гії впро довж три ва ло го
ча су мо но поль но ізо лю ва ли ся в рам ках ок ре мих кра їн, то те пер зав дя ки їх ін те лек -
ту аль но му й елек трон но+ ін фор ма цій но му ха рак те ру та іс ну ван ню гло баль них ме реж
ме нед жмен ту во ни од но час но ге не ру ють ся й пе ре да ють ся у гло баль ний прос тір. 
Ме та сис те ми гло ба ліз му оче вид на – ство рен ня під кон троль ної гло баль ної еко но мі -
ки, тоб то “еко но мі ки, здат ної пра цю ва ти як єди на сис те ма в ре жи мі ре аль но го ча су
в мас шта бі всі єї пла не ти” [19] в ін те ре сах гло ба лі за то рів. З кін ця 1990+х США і ба -
га то ін ших ін дус трі аль но роз ви ну тих кра їн сві ту зіш тов хну ли ся з но вим фе но ме ном
– ви ве ден нямм за кор дон не тіль ки ін дус трі аль них ви роб ництв, але й  сфе ри пос луг
та ін те лек ту аль ної пра ці. Бу ло роз роб ле но ме тод так зва но го “аут сор син гу біз не с+ -

про це сів” (Bu si ness Pro cess Out so ur cing – ВРО), що пе ред ба чає як один з най важ ли -
ві ших за со бів до сяг нен ня ком па ні я ми сво єї гло баль ної кон ку рен тос про мож нос ті 
пе ре да чу на під ряд ін шим під при ємс твам ком плек су дру го ряд них тех но ло гіч них
про це сів. Асо ці а ція ін фор ма цій них тех но ло гій Аме ри ки (In for ma ti on Tec hno logy 
As so ci a ti on of Ame ri ca) опуб лі ку ва ла ре зуль та ти дос лід жен ня, у яко му дій шла вис -
нов ку, що ви ве ден ня ро бо чих місць за кор дон доз во ляє США зни жу ва ти інф ля цію,
збіль шу ва ти про дук тив ність пра ці й ство рю ва ти но ві ро бо чі міс ця. За під ра хун ка ми
Асо ці а ції, аме ри кан ські кор по ра ції ви ве ли за ме жі США 104 тис. ро бо чих місць у
сфе рі ін фор ма цій них тех но ло гій – приб лиз но 3% від за галь ної кіль кос ті  зай ня тих у
цій сфе рі. За той же пе рі од у США, зав дя ки аут сор син гу, бу ло ство ре но 90 тис. но -
вих ро бо чих місць. Є всі під ста ви вва жа ти, що ці ро бо чі міс ця ство ре ні у сфе рі уп -
рав лін ня ви роб ни чи ми про це са ми, у то му чис лі і ви роб ни чих про це сах із ви ко рис -
тан ням ін те лек ту аль ної пра ці. Усьо го з 1995+го по 2000 р. про мис ло вий сек тор 20
най біль ших еко но мік сві ту зак рив по над 22 млн. ро бо чих місць (або 11% від 
за галь ної кіль кос ті), знач на час ти на яких бу ла пе ре не се на на “рин ки, що роз ви ва -
ють ся “ [20].

По год жу є мо ся з дум кою, що де я кі ав то ри іде а лі зу ють гло ба лі за цію, а з нею й
сис те му гло ба ліз му, ствер джу ю чи, що це про цес пос ту по во го ста нов лен ня “гло баль -
но+ сис тем ної ці ліс нос ті, го лов ною ме тою якої є спіль не ви жи ван ня і спіль ний 
роз ви ток усьо го люд сько го спів то ва рис тва” [21]. Во ни за бу ва ють, що май же 35% на -
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се лен ня сві ту жи ве в кра ї нах, тех но ло гіч но ві дір ва них від кра їн+ лі де рів “зо ло то го 
мі льяр да”, і не про ду ку ють ви со ких, аван гар дних тех но ло гій.  Ме то до ло гіч но 
не об ґрун то ва ни ми є і кон цеп ції, ав то ри яких на ма га ють ся до вес ти, що гло ба лі за ція
та ін фор ма цій но+ ін те лек ту аль ний ха рак тер гло баль ної еко но мі ки під ри ва ють рин -
ко ве гос по дарс тво і вар тість як йо го сис те мо ут во рю ю чу ка те го рію. З по діб ни ми
твер джен ня ми важ ко по го ди ти ся. Но вий тех но ло гіч ний спо сіб ви роб ниц тва, 
ін фор ма цій но+ ін те лек ту аль на еко но мі ка гло баль но го ха рак те ру не мо жуть фун кці о -
ну ва ти без адек ват них рин ко вих ме ха ніз мів об мі ну ді яль ніс тю та її ре зуль та та ми.
При цьо му пот ріб но бра ти до ува ги на яв ність ве ли ких фі нан со вих по то ків гло баль -
ної еко но мі ки, які схиль ні від ри ва ти ся від ре аль но го ви роб ниц тва, пе рет во рю ю чись
на вір ту аль ні ре сур си. Вод но час тех но ло гіч ні пе рет во рен ня не рин ко во го ха рак те ру,
які не ма ють фі нан со вої ба зи, є без пер спек тив ни ми. То му “ізо льо ва не від сві то во го
рин ку тех но ло гіч не пе ре ос на щен ня і на віть імо вір не ста нов лен ня в Ук ра ї ні но во го
пос тін дус трі аль но го тех но ло гіч но го спо со бу ви роб ниц тва ще не є го лов ною га ран ті -
єю гло баль ної кон ку рен тос про мож нос ті на шої еко но мі ки. Тіль ки по єд нан ня цих
нап ря мів, вра ху ван ня гло баль них фак то рів у на ці о наль ній стра те гії роз вит ку мо же
да ти не об хід ний ре зуль тат” [див. 13].

Зас лу го ву ють на ува гу дум ки ав то рів [22] сто сов но то го, що  рин ко ва 
сис те ма са ма по со бі ней траль на від нос но  пот реб, які за до воль ня ють ся. Як та ка, во -
на не ви ді ляє особ ли вих пот реб як, ска жі мо, яки хось етич но не прий нят них. 
Але ри нок іс тот но ін тен си фі кує по шу ко ві зу сил ля. Во ло дін ня ці єю якіс тю ро бить ри -
нок не без печ ним, ос кіль ки зав жди є ри зик зак ріп лен ня на ньо му олі гар хіч ної 
пот ре би, вплив якої на жит тє ді яль ність лю ди ни вва жа єть ся не га тив ним. Те ж са ме
сто су єть ся і тех но ло гіч них спо со бів одер жан ня еко но міч них благ за ра ху нок пе ре ка -
чу ван ня еко ло гіч но не рен та бель но го спо жи ван ня при род них ре сур сів. Як що по діб ні
тен ден ції бу дуть про дов жу ва ти ся, то вже в се ред ньос тро ко вій пер спек ти ві 
зни зять ся до кри тич но го рів ня та кі со ці о мет річ ні по каз ни ки, як рі вень здо ров’я, три -
ва лість жит тя, по каз ник пра це від да чі, рі вень ста ну ос ві ти і т. ін. У кін це во му 
під сум ку це приз ве де до ос лаб лен ня про фе сій них на ви чок ква лі фі ко ва но го і твор чо -
го по тен ці а лу на се лен ня. От же, ос лаб не ін но ва цій ний про цес. З ін шо го бо ку, біз нес
за ці кав ле ний у сво їй ре зуль та тив нос ті, а це пе ред ба чає ве ли кі вкла ден ня в люд ський
ка пі тал. Та ким чи ном, на дум ку ав то рів, ви ни ка ють за ко но мір ні ан та го ніс тич ні про -
ти річ чя у сфе рі еко ло го+ е ко но міч них сто сун ків. То му про по ну єть ся вве ден ня еко ло -
гіч ної нор ми інс ти ту ці о наль но го офор млен ня ін но ва цій но го про це су, сут тє ви ми 
оз на ка ми яко го є: 1) у сфе рі еко но міч но го ви бо ру – су ве ре ні тет суб’єк та, 
інс ти ту ці о наль но зак ріп ле ний за о хо чен ням еко ло гі зо ва них форм при ват но го під при -
єм ниц тва; 2) у сфе рі сус піль но го сприй нят тя еко ло гіч ної ді яль нос ті ін но ва то рів – їх
ма со ва рек ла мо ва на під трим ка, що про яв ля єть ся в ак тив но му еко ло гіч но му сти лі  по -
ве дін ко вих мо ти ва цій; 3) у сфе рі струк ту ри за ції еко но міч ної ді яль нос ті – зба лан со -
ва ний роз по діл по шу ко вої ак тив нос ті еко ло го+ е ко но міч них від но син у со ці у мі.

Уник ну ти ни щів них нас лід ків мож на за до по мо гою еко ло гіч них ін но ва цій, які
спря ють від тво рен ню рів но ва ги, зба лан со ва нос ті та ко е во лю ці її при ро ди й сус пільс -
тва і є нап ря мом  пе рет во рен ня бі ос фе ри в но ос фе ру. Та кі ін но ва ції спря мо ва ні на за -
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лу чен ня у ви роб ниц тво і більш ефек тив не ви ко рис тан ня на ту раль них про дук тив них
сил, при род них ре сур сів (тоб то та кі, які тіс но пе реп лі та ють ся з тех но ло гіч ни ми, слу -
гу ють їх при род ною ос но вою), а та кож на ці ле ні на об ме жен ня впли ву на нав ко лиш -
нє се ре до ви ще не га тив них нас лід ків ви роб ниц тва та жит тє ді яль нос ті лю ди ни, від -
тво рен ня по ру ше ної рів но ва ги в ко е во лю ції при ро ди та сус пільс тва. Ос тан ня 
гло баль но+ е ко ло гіч на ін но ва ція, яку мож на наз ва ти ста нов лен ням но ос фе ри, мо же
бу ти ре а лі зо ва на че рез клас тер ба зис них ін но ва цій в різ них сфе рах ді яль нос ті, 
що кон кре ти зу ють епо халь ну ін но ва цію і є ос но вою пос тін дус трі аль но го тех но ло гіч -
но го спо со бу ви роб ниц тва  [23, с. 189 ]. Та кі ін но ва ції знай дуть ви ра жен ня в 
мас штаб но му пе ре хо ді до: без від ход них, еко ло гіч но чис тих та ре сур соз бе рі га ю чих
тех но ло гій в усіх сфе рах ви роб ниц тва; еко ном ної, ре сур соз бе рі га ю чої мо де лі спо жи -
ван ня, у то му чис лі й у до маш ньо му гос по дарс тві; пра во вих норм, стан дар тів, 
пра вил, що вста нов лю ють обов’яз ко ві еко ло гіч ні об ме жен ня та від по ві даль ність у
гло баль них (ти пу Кі от сько го про то ко лу), на ці о наль них чи ре гі о наль них мас шта бах
і т. ін. В еко но міч но му пла ні до ціль ним бу де впро вад жен ня еко ло гіч ної ан ти рен ти,
що  спри я ти ме сти му лю ван ню під при єм ців до здій снен ня еко ло гіч них ін но ва цій та
змен шен ня ви ки дів у нав ко лиш нє се ре до ви ще (але для цьо го пот ріб на ре аль на мож -
ли вість виз на ча ти окуп ність еко ло гіч них ін вес ти цій); дер жав на вла да і гло баль ний
еко ло гіч ний фонд от ри ма ли б не об хід не дже ре ло до дат ко вих кош тів для здій снен ня
ін но ва цій, еко ло гіч но го мо ні то рин гу та прог но зу ван ня, ре а лі за ції за галь но дер жав -
них та між на род них еко ло гіч них прог рам та про ек тів, роз вит ку еко ло гіч ної ос ві ти
то що.

Вис нов ки. На жаль, розв’язан ня біль шос ті сис тем них проб лем в еко но міч но му і
сус піль но му жит ті Ук ра ї ни не дає очі ку ва но го ре зуль та ту, пер шоп ри чи ною чо го є
від сут ність ро зу мін ня дер жав ною вла дою фак ту, що всі вик ли ки, які пос та ли пе ред
сві том і Ук ра ї ною, ле жать у прин ци по во ін шій пло щи ні – у пло щи ні еко но мі ки
постін дус трі аль них від но син, яка ви ни кає, прин ци по во ін ших від но син влас нос ті,
но вої сис те ми мо ти ва ції до пра ці. Під впли вом двох ре во лю цій – на у ко во+ тех ніч ної
й ін фор ма цій ної – ви ни кає ця ін ша еко но мі ка, у ство рен ні якої тра ди цій ні ін дус трі -
аль ні фак то ри (мі не раль но+ си ро вин ні ре сур си, бу дівлі, спо руди і т. ін.) пе рес та ють
ві діг ра ва ти ви рі шаль ну роль. У ство рен ні со бі вар тос ті про дук ту, сус піль них від но -
син, но во го ви ду мо ти ва ції до пра ці (і жит тя в ці ло му) ви рі шаль но го зна чен ня на бу -
ли не ма те рі аль ні фак то ри: знан ня, ін фор ма ція, ін но ва цій ний тип мис лен ня і по вод -
жен ня твор чої лю ди ни, що ство рює “но у+ хау”. 

Стає оче вид ним, що без вра ху ван ня гло баль них, за галь ноп ла не тар них фак то рів
роз вит ку, єд нос ті при род но го і со ці аль но го, зем но го і кос міч но го, ма те рі аль них і ду -
хов но го на чал у жит ті людс тва по бу ду ва ти су час ну уп рав лін ську па ра диг му і знай -
ти адек ват ні їй тех но ло гії ре а лі за ції не мож ли во. Ефек тив не ви ко рис тан ня 
ме то дів ін но ва цій но го роз вит ку на ці о наль ної еко но мі ки пе ред ба чає на яв ність від по -
від но го со ці аль но го ба зи су – фор му ван ня і стій ке від тво рен ня ін но ва цій ної сус піль -
ної куль ту ри. Фор му ван ня су час ної ін но ва цій ної куль ту ри як під ґрун тя для ефек -
тив но го на у ко во+ тех но ло гіч но го роз вит ку в Ук ра ї ні пот ре бує від по від ної 
пе ре бу до ви со ці аль но+ е ко но міч но го та куль тур но го сві тог ля ду сус пільс тва. Го лов не
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зав дан ня що до роз вит ку ін но ва цій ної куль ту ри сус пільс тва в сис те мі еко но мі ки
знань по ля гає у сти му лю ван ні тран сфор ма ції сус піль них цін нос тей від по від но до
виз нан ня прі о ри те тів твор чої пра ці, са мов дос ко на лен ня і са мо нав чан ня,  со ці аль но
від по ві даль но го під при єм ниц тва та пра во вої ком пе тен тнос ті. 
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