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методологічних основ регулювання здійснили
В. Кіп Віскузі та Дж. Е. Гарингтон [20].
Необхідно зазначити, що з моменту зародження
інституту влади, держава завжди впливала на суб’єктів
господарювання, а питання, пов’язані з її роллю у регулюванні, із самого початку виникнення економічної науки перебували в полі зору наукових інтересів вчених.
Отже, проблема надзвичайно важлива, тому її потрібно
досліджувати за різносторонніми підходами – інституційний підхід особливий, адже дає можливість окреслити традиції регулювання.
Формально-функціональним приводом позиціо
нування заданого аспекту наукового пошуку в означенні інституційних конструкцій у теорії регулювання,
для нас зокрема, став висновок Й. Шумпетера про те,
що трансформація суспільного порядку є безперервним
процесом [1]. Трансформації ж продукують еволюційність і виступають власне продуктом еволюційності, що
стосується як практики розвитку господарського буття,
так і наукових кодифікацій теорії, що чітко вписується в
методологічний конструкт інституціоналізму.
Наведені вище аргументи, вважаємо, реконструю
ють логічність, об’єктивність і навіть продуктивність
нашого дослідницького конструкту шляхів науковотеоретичного вирішення піднятої проблеми. Надалі позиція наших дослідницьких уподобань висвітлюватиме
авторське бачення дефініцій з розкриття методологічних контурів інституціоналізму в теорії регулювання
економічних систем, провідником якого власне виступає держава.
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теорії відомо, що інституціоналізм в загальнотеоретичному плані структурує наукові гіпотези на
засадах унормування аспектів еволюції правил,
а регулювання впроваджує правила, тому зв'язок цих
методологічних конструкцій є нерозривним. Наукові ж
постулати обох напрямів дослідницького процесу відповідно зафіксовані в напрацюваннях науковців – провідників інституціоналізму: Й. Шумпетер [1] – розробник
сучасної теорії підприємництва як базисного інституту
ринку; Л. фон Мізес і Ф. Хайек [2] – дослідження природи відношень людей до правил як регуляторних актів,
що змінюють їх поведінку; Дж. Доннелі [3] – розгляд
ринків як соціальних інституцій – проектантів ефективності; М. Вебер [4] – ідеї раціональної поведінки індивіда під впливом відповідних соціально-економічних
ринкових регуляцій; В. Ойкен [5] – ідентифікація норм
поведінки індивіда через різнорідні потреби й можливості їхнього задоволення; Т. Веблен [6] – позиціонував
концепцію природного добору інститутів, які виникають в процесі життя людини, регулюючи потім її поведінку; Д. Норт [7] – науково обґрунтував виключну
значимість норм упорядкування поведінки економічних
агентів, як формальних означень регулювання, у конструюванні ефективності й раціональності; О. Вільямсон [8] – надав виключного значення інституціональному середовищу у формуванні ефектів і забезпеченні
функцій регулювання; В. Дементьєв [9; 10] – окреслив
предметну сферу політико-економічної ідентифікації
інститутів, концепцію їх походження, функції в суспіль-
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озвиток економічних систем, якщо їх розглядати в множинному, а також ідентифікаційноодиничному аспектах, відбувається під впливом
державних і ринкових регуляцій. Задана взаємозалежність доведена часом, ще давні мислителі у своїх філософських трактатах на теми державотворення й природи функцій держави, суспільного розвитку вказували
на об’єктивну зумовленість управлінських дій, а також
креативність інституту влади. Тому теорія регулювання
економічних систем проглядається в державній політиці з усіх «куточків» наукового дискурсу, втілюється на
практиці, інакше кажучи – демонструє еволюційність.
Означена логіка наукового дискурсу дає нам вагомі
підстави для пропагування й наукового позиціонування глобальних дослідницьких напрацювань, серед яких
загальноконцептне означення методологічних контурів
інституціоналізму в теорії регулювання. Попередньо наголошуємо на тому, що інституції та механізми імплементації державного регулювання забезпечують формування визнаного державою, суспільством, підприємцем
й індивідом господарського порядку соціо-економічних
взаємодій задля задоволення потреб.
Економічні системи, так склалося історично, на
макро-, мезо- і мікрорівнях є боротьбою суперечностей,
що детермінують певні норми, правила, традиції, які
унормовують поведінку економічних агентів у форматі
наслідування певних ефектів. Це, на нашу думку, означає
лише одне – теорія регулювання сьогодні перекваліфікувалася із суто економічних аспектів у міждисциплінарні – інституціональні. Логіка такого висновку може
бути визнана неконструктивною, але об’єктивна реальність й історизм процесів розвитку-упорядкування господарського буття, що межують з фіксацією безперервних трансформацій, створюють нові якості суспільноекономічних явищ, а також теоретичних конструкцій
їх наукової ідентифікації. Ми не претендуємо на остаточність суджень, але висловлюємо думку про те, що в
регулюванні економічних систем обов’язково присутні
методологічні контури інституціоналізму.
Зародження такого напряму економічної думки, як
інституціоналізм, який відкидав як цілковите панування держави в економіці, так і домінування ринку, стало
своєрідною альтернативою розв’язання дискусійного
питання місця та ролі держави в економічних процесах.
Інституціоналізм сформувався як система доктрин, що
ґрунтується на міждисциплінарних підходах.
Дослідження обраної проблеми, як засвідчує
практика й еволюція наукових розвідок, представлені
широким колом напрацювань науковців, серед яких виокремлюються:
 у методології інституціоналізму: Й. Шумпетер [1], Л. фон Мізес і Ф. Хайек [2], Дж. Доннелі [3], М. Вебер [4], В.Ойкен [5], Т. Веблен [6],
Д. Норт [7], О. Вільямсон [8], В. Дементьєв [9,
10], О. Шпикуляк [11], Н.Вдовенко [12], А. Лісовий [13]та інші;
 у теорії регулювання економічних систем: В. Сивоконь [14], С. Сафронов [15], Б. Селігмен [16],
О. Сайкевич [17], О. Могильний [18], А. Желтов [19], вагомий вклад у розробку теоретико-
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стві, методологічний конструкт походження й підходи
до оцінки ефективності; О. Шпикуляк [11] – визначив
місце та особливості позиціонування інституцій розвитку й регулювання в системі аграрного ринку у поєднанні з механізмами і ознаками транзитивності агрогалузі;
О. Могильний [18] – представив дослідження й теоретичні обґрунтування проблем державного регулювання
економіки в умовах транзитивності; В. Кіп Віскузі та
Дж. Е. Гарингтон [20] – розробили теорію регулювання
економіки, методологічну основу якої складають заходи
запобігання монополізації ринків.
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нституції визначають механізми регулятивних впливів на учасників обміну, наповнюючи їх правилами,
нормами, традиціями й оформлюючи функціональну спроможність до набуття результативних ефектів від
поведінки суб’єкта й об’єкта регулювання. Зазначимо,
що в нашому конкретному випадку ідентифікації предметної області дослідження об’єктом регулювання є
взаємодії учасників аграрної сфери, а суб’єктом – держава та установи – провідники її політики. Механізми
ж державного регулювання забезпечують втілення на
практиці заходів регуляторної політики та досягнення
стратегіко-тактичних цілей розвитку економіки, соціуму, а також окремої галузі. Вони наслідують інституційну основу нормотворчих, заборонних, стимуляційних
упорядкувань господарського обміну, поведінки економічних агентів й задоволення потреб соціуму. При цьому держава, як зазначає Ю. Лопатинський [21, с. 205],
нав’язує суспільству правила гри (забезпечує правові
рамки) і контролює їх дотримання (користуючись правами примусу до виконання зобов’язань).
Теоретичні конструкції регулювання в інституційному плані їх наукового позиціонування представлені науковцями з різних позицій, зокрема А. Лісовий [13, с. 11]
виділяє ринково-інституційне регулювання, в основу
якого покладені дії інститутів-чинників, інститутівмеханізмів та інститутів-умов [13, с. 11–13]; схожої
думки дотримується О. Шпикуляк [11], виділивши із сукупності регулятивних інститутів фундаментальні (базисні) й надбудовні (похідні). Ці інститути, на наше переконання, й становлять організаційну схему і функціональну основу регулювання економіки, тобто визнання

їх такими дає можливість об’єктивно-стверджувального
висновку щодо ідентифікацій інституційних контурів
формування теорії регуляцій з упорядкування поведінки учасників ринку.
Різні комбінації поєднання методів, інструментів,
принципів та важелів державного втручання формують
різні моделі державного регулювання економіки (табл. 1).
Застосування на практиці кожної з наведених
моделей здійснюється через механізм державного регулювання. Сам процес посилення ролі держави та її
інститутів у регулюванні аграрного сектора економіки
в сучасних умовах вважається об’єктивною вимогою та
загальносвітовою тенденцією.
Регулювання економіки, державне регулювання
зокрема, як інституційно-зумовлена система, мають
вирішальне значення у забезпеченні суспільно-еконо
мічного добробуту, адже ринок у чистому вигляді неспроможний збалансувати економічні інтереси «в угоду
кожному». Саме тому інституційні засади наукової ідентифікації залежностей соціально-економічних явищ,
ринкових процесів від певних правил, норм, традицій і
становлять, на наше глибоке переконання, методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економічних систем. Концепції ж регулювання надзвичайно
різноманітні, а держава обирає для себе найбільш прийнятні з погляду національної традиції, способи впливу
на визначені для упорядкування об’єкти. Наприклад,
державна підтримка розвитку аграрної сфери передбачає різні механізми здійснення, залежно від фінансових
можливостей бюджету.
Хотілося б наголосити на тому, що сучасна «глобалізована» економіка розглядається як синтез ринкового механізму та елементів державного регулювання,
які постійно змінюються під впливом розвитку світових
господарських зв’язків і суспільства, інституціоналізуючи правила, норми, традиції, закони. Така конструкція закладена історично, адже чистої, нерегульованої
економіки не існує, тому що об’єктивним є процес боротьби економічних агентів за ресурси, товари й ринки.
Об’єктивна реальність розвитку господарського процесу в ринковій економіці вимагає регулювання, адже
нерегульований ринок не може бути ефективним – цей
постулат доведений часом.
Таблиця 1

Основні моделі державного регулювання економіки
Назва моделі

Сутність моделі

Американська

Ліберальна концепція з мінімізацією втручання держави, яке зводиться до створення правил функціо
нування економічної системи та мотиваційного поля

Японська

Централізоване втручання державних структур, владних утворень, які ринковими методами створюють
сприятливе середовище для суб’єктів ринку

Шведська

Активне втручання держави в ринковий процес через механізм раціонального перерозподілу доходів
і соціально спрямовану податкову політику

Німецька

Дослідження ринкових регуляторів у поєднанні зі створенням ефективної системи соціального захисту
за рахунок підприємців

Англосаксонська

Ліберальний підхід, який передбачає мінімальне втручання держави в економіку виключно через формування сприятливого інституційного поля

Джерело: систематизовано автором на основі опрацьованої літератури.
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тручання держави в економіку завжди мало місце, але його характер, методи, форми та специфіка
можуть бути різні. Це залежить від рівня розвит
ку країни, її можливостей, зобов’язань держави, умов
здійснення економічної діяльності, навіть традицій, які
сформувалися впродовж століть та ін. Якщо держава позиціонує себе як планово-економічна система, то процес
підтримки, зазвичай, має характер прямих дотацій. Що
ж стосується ринкової економіки, то тут, як правило, ви-

користовуються непрямі дотації, субсидії, страхування
ризиків, пільгове кредитування та ін.
Суть процесу втручання держави в економічні відносини розглядається дослідниками через призму цілого ряду термінів і категорій. Найбільш вживаними є
«державна економічна політика», «державне управління
економікою» та «державне регулювання».
Досить часто у твердженнях економістів основними завданнями державної економічної політики в сучасних моделях економіки ринкового типу є:
а) пом’якшення, усунення недоліків ринкової економіки;
б) захист головного елемента механізму ринку –
конкуренції – від монополістичного впливу.

О

тже, державна економічна політика є складовою
частиною загальної державної політики разом
із соціальним, гуманітарним, екологічним та іншими напрямками. Можемо стверджувати, що державна економічна політика є фундаментальною основою, на
якій ґрунтуються всі подальші дії законодавчої та виконавчої гілок влади у сфері економіки щодо визначення
мети, завдань, пріоритетів, організаційно оформлених
засобів і методів для їхнього досягнення. Державна
економічна політика визначає цілі та правила, за якими
здійснюється процес державного управління.
Механізм державного регулювання, на відміну від
механізму ринкового саморегулювання, сформованого самим ринком, має чіткі формальні рамки, означені
законом, а також іншими – спеціальними кодифікаціями правил, стратегічними орієнтирами політико-еко
номічного плану та функціонально визначені інституційною спроможністю держави реалізовувати регуляторний вплив. Він включає економічні, соціальні, політичні норми, але держава обирає найбільш доступні й
ефективні засоби, що визначено рівнем організаційноуправлінської, економіко-фінансової та навіть глобальної здатності до їх використання в певному обсязі.

економічна теорія

Державне регулювання, наприклад аграрного сектора, за традиціями і механізмами є особливою системою, завдання якої в політико-управлінській площині
визначаються такими аспектами позицій суспільства,
нації, держави як: природно-економічні умови; національна продовольча безпека; місце держави в глобальній системі ринку продовольства (табл. 2).
Держава як суспільний інститут, який єдиний наслідує можливість юридичного закріплення права застосовувати методи владного примусу до економічних агентів, формує необхідні механізми державного регулювання і забезпечує їхню інституціоналізацію на практиці.
Отже, пропонуємо розглянути теоретико-методичні засади формування й застосування механізмів регулювання через призму державно-владного примусу. Вважаємо,
що словосполучення «механізми державного регулювання» у спрощеному вигляді означає «порядок дій держави
і (або) їх уповноважених органів з упорядкування» певної сфери соціо-економічного буття. Також зазначимо,
що цей порядок дій унормовується інституційно, імплементується визначеними методами й передбачає досягнення цілей, ефектів, ракурс яких означений державою.
Дія механізму державного регулювання як інституційної
системи покликана запобігти неефективним саморегуляціям ринку, деструктивним діям його «невидимої
руки» в ціноутворенні, балансуванні попиту-пропозиції,
формуванні купівельної спроможності споживачів, гарантуванні якості виробленого продукту.

Таблиця 2

Контури вибору механізмів
державного регулювання

Об’єкт регулювання
і стратегіко-тактичні орієнтири

Статус механізмів і регулятивних
актів впливу

Природно-економічні умови

Збереження природно-ресурсних
можливостей з виробництва продуктів,
провідником у створенні яких у тій чи
іншій мірі є агросфера

Механізми забезпечення сталого – віднов
люваного розвитку й стимулювання –
примусу до «розумної достатності».
За статусом механізми ідентифікуються як
національні, що унормовують стратегію забезпечення ефектів для майбутніх поколінь

Національна продовольча безпека

Процеси із забезпечення достатності та
доступності продовольства на рівні, достатньому для збереження генофонду
нації

Державні акти й механізми у сфері регламентації видової сукупності агротоварів, їх яко
сті, а також забезпечення цінової доступності для споживача й відтворювальної здатності для виробника

Місце держави в глобальній
системі ринку продовольства

Експортно-імпортні операції й тарифне
регулювання якісних параметрів ринкового позиціонування продовольства

Механізми стимулювання (заборони)
експорту-імпорту й формування каналів збуту продукції на глобальних ринках

Джерело: визначено автором на основі опрацьованої літератури і методологічних узагальнень.
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Висновки
Означення методологічних контурів інституціо
налізму в теорії регулювання економіки, судячи з викладеного, є системним підходом і глибинним проявом
міждисциплінарності як методологічного підходу. Наука
сьогодні виходить далеко за межі класичних положень,
оскільки складність процесів, у яких задіяна людина,
є беззаперечною, а інституціоналізм, судячи з поглядів
на механізм регулювання, надає можливість задоволення запитів на широкоплановість і навіть щодо гнучкості
у сферах, відносно яких традиційні методи вже не діють.
Тож зазначимо, що теоретичні концепції регулювання
все більше покладаються на методи еволюційної науки,
якою є інституціоналізм, що розглядає регулювання як
квінтесенцію правил, норм, традицій.
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Syvak R. B., Poda A. S. Essence of Transformation of Logistic Centers
in a System of Global Logistic Service
The article is aimed to define the evolution of essence of logistic centers in
the process of establishing a global logistic system of the world economy.
A global logistic center is defined as a link in the global supply chain, whose
function is the logistic management of the global material flows with a view
to their logistic transformation and/or adaptation to requirements of the
next links in the indicated chain. Philosophy of creation and management of
a global logistic center, as well as strategic priorities of its operation, should
take into account the global challenges of the world economy, in particular
the need to take into consideration the parameters of sustainable development, harmonizing of the global supply chains and reducing the transaction
costs for relocation and consumption of material flows. Four levels of the logistic centers have been allocated, providing a basis for building different conceptual models of such centers; the evolutionary signs of appearance of the
logistics centers as to each of these levels have been formulated as well. It has
been concluded that formation of a network of international logistic centers
in Ukraine, due to a number of administrative-legal, methodical and institutional circumstances, can be materialized on the principles of public-private
partnership, involving the global logistics providers with their considerable
experience as well as both investment and institutional potential.
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ЕКОНОМІКА

УДК 65.013012.34
Сывак Р. Б., Пода А. С. Сущность трансформации логистических центров в
системе глобального логистического сервиса
Целью статьи является определение эволюции сущности логистических центров в процессе формирования глобальной логистической системы мирового хозяйства. Глобальный логистический центр определен как звено глобальной цепи
поставок, функциональным назначением которого является логистическое
управление глобальными материальными потоками с целью их логистической
трансформации и/или адаптации к требованиям следующих звеньев указанной
цепи. Философия создания и управления глобальным логистическим центром,
а также стратегические приоритеты его функционирования должны учитывать глобальные вызовы мирового хозяйства, в частности – необходимость соблюдения параметров устойчивого развития, упорядочение глобальных цепей
поставок и сокращение трансакционных издержек на перемещение и потребление материальных потоков. Выделены четыре уровня логистических центров,
что послужило базисом для формирования различных концептуальных моделей
таких центров, а также сформулированы эволюционные признаки возникновения логистических центров каждого из этих уровней. Сделан вывод о том, что
формирование сети международных логистических центров в Украине, в силу
ряда административно-правовых, методических и институциональных обстоятельств, может реализоваться на принципах государственно-частного партнерства с привлечением глобальных логистических провайдеров, обладающих
значительным опытом, инвестиционным и организационным потенциалом.
Ключевые слова: логистика, логистическая система, глобальный логистический центр, мировое хозяйство.
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Сивак Р. Б., Пода А. С. Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу
Метою статті є окреслення еволюції сутності логістичних центрів у процесі формування глобальної логістичної системи світового господарства. Глобальний логістичний центр визначено як ланку глобального ланцюга поставок, функціональним призначенням якого є логістичне управління глобальними матеріальними потоками з метою їх логістичної трансформації та/або адаптації до вимог наступних ланок означеного
ланцюга. Філософія створення та управління глобального логістичного центру, а також стратегічні пріоритети його функціонування мають
враховувати глобальні виклики світового господарства, зокрема – необхідність дотримання параметрів сталого розвитку, упорядкування глобальних ланцюгів поставок і скорочення трансакційних витрат на переміщення та споживання матеріальних потоків. Виокремлено чотири
рівні логістичних центрів, що послужило базисом для формування різноманітних концептуальних моделей таких центрів, а також сформульовано еволюційні ознаки виникнення логістичних центрів кожного з цих рівнів. Зроблено висновок про те, що формування мережі міжнародних
логістичних центрів в Україні, з огляду на низку адміністративно-правових, методичних та інституційних обставин, може реалізуватися на
принципах державно-приватного партнерства із залученням глобальних логістичних провайдерів, що володіють значним досвідом та інвестиційним і організаційним потенціалом.
Ключові слова: логістика, логістична система, глобальний логістичний центр, світове господарство.
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